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Ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας  
και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής   

 κ. Κωνσταντίνου ∆ουζίνα 

Θέμα: “Πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη”. 

Ανοικτή Συγκέντρωση 

Τρίτη 23 Μαΐου 2017, 7:30μμ 

Κοινοτική Λέσχη, 206-210 Lakemba St., Lakemba 

Ομιλία στην ελληνική γλώσσα 

Ο κ. Κωνσταντίνος Ευαγγέλου ∆ουζίνας γεννήθηκε στον Πειραιά, είναι Βουλευτής Α’ Πειραιώς, Πρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέ-
σεων, εκπροσώπηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε διάφορες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων Ευρωπαϊκών οργάνων, καθηγητής Νομικής Πα-
νεπιστημίου Λονδίνου (Birkbeck), ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Ανωτάτων Σπουδών, Birkbeck, Πανεπιστημίου Λονδίνου. Έχει σπουδάσει στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και στο Λονδίνο, School of Economics από όπου έλαβε το διδακτορικό του. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του δίδαξε σε πολλά Πανεπιστήμια μεταξύ των ο-
ποίων Middlesex, Lancaster, Prague, Αθήνας, Πεκίνου, Princeton, Ρίο ντε Τζανέιρο, Φλωρεντίας, Cardoso κ.α.  Είναι ιδρυτικό μέλος των Νομικών Σχολών του Birkbeck και 
του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και της θεωρητικής σχολής των Κριτικών Νομικών Σπουδών. Είναι ∆ιευθυντής του εκδοτικού οίκου Birkbeck Law 
Press και διευθύνων εκδότης του περιοδικού Law and Critique. Έχει εκτενή βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα, οι ελληνικές εκδόσεις των βιβλίων του περιλαμβάνουν μετα-
ξύ άλλων τα βιβλία: Συνταγματισμός και Κριτική Θεωρία, Ο Λόγος στην Κρίση, Ριζοσπαστική Νομική και Πολιτική Φιλοσοφία. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ 
OIKOΔΟΜΩΝ (Steel Workers) 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 0418 266 998
και ζητήστε τον Πέτρο Μαυρίδη

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία με εμπειρία στη φροντίδα 

ηλικιωμένων ζητεί εργασία.
Ώρες συζητήσιμες.

Παρακαλώ τηλεφωνήστε 0416 076 746  
και ζητήστε την κα Ελένη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
Κύριος οικονομικά ανεξάρτητος αναζητά 
τη συντροφιά κυρίας 60-70 ετών για να 

ταξιδέψουν στο Cairns για δύο εβδομάδες. 
Οι ενδιαφερόμενες να τηλεφωνήσουν 

9863 2743 και να ζητήσουν τον Γιώργο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερευνά την Barclay 
Finance, καθώς οι καταναλωτές εγείρουν ανησυχίες

ΗΑυστραλιανή Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς 
(ASIC) διερευνά την 
online δανειοδότρια 

Barclay Finance, καθώς ενώ-
σεις καταναλωτών εγείρουν 
ανησυχίες για ένα νέο μέτωπο 
μη ρυθμιζόμενου δανεισμού.
Το Κέντρο Συλλογικών Αγω-
γών των Καταναλωτών καταγ-
γέλλει ότι η Barclay δίνει δά-
νεια σε ευάλωτους, χαμηλού 
εισοδήματος ανθρώπους που 
δεν έχουν καμία ελπίδα να τα 
αποπληρώσουν.
Το ABC γνωρίζει πελάτες της 
Barclay Finance που είναι στα 
πρόθυρα να χάσουν τα σπίτια 
τους, αδυνατούν να αποπλη-
ρώσουν τα δάνεια εγκαίρως 
και η περιουσία τους έχει 
υποθηκευτεί στην Barclay 
Finance.

Η οικογένεια Σοουάρντι
Η Κάρολ και ο Ρόμπερτ Σοου-
άρντι εργάστηκαν για 45 χρό-
νια ως συμβασιούχοι καθαρι-
στές και τώρα κινδυνεύουν να 
χάσουν τα πάντα.
Ο γιος τους Τζέιμς έχει μια 
ήπια πνευματική αναπηρία. 

Πέρυσι τον βοήθησαν να αγο-
ράσει ένα μοτέλ στη Βικτώρια 
με $ 340.000 που κληρονό-
μησε από τη γιαγιά του. Η οι-
κογένεια έγραψε το ακίνητο 
στον Τζέιμς, καθώς ο πατέρας 
του, Ρόμπερτ, είναι άρρωστος 
και βρίσκεται σε τελικό στά-
διο.
Χωρίς να το γνωρίζουν οι 
γονείς του, ο Τζέιμς Σοουάρ-
ντι πήρε ένα δάνειο 60.000 
δολαρίων από την Barclay 
Finance.
Αν και δεν υπάρχουν στοι-
χεία που να καταδεικνύουν 
ότι η Barclay Finance γνώριζε 
για την αναπηρία του Τζέιμς 
Σοουάρντι, τα έγγραφα σύνα-
ψης του δανείου δείχνουν ότι 
εκείνη την εποχή είχε μόνο $ 
28 στον τραπεζικό λογαρια-
σμό του και ήταν δικαιούχος 
προνοιακού επιδόματος.
«Έπρεπε να πληρώνει $ 571 
την εβδομάδα [σε τόκους]. 
Και εάν αθετούσε την πληρω-
μή, το ποσό θα ανερχόταν σε 
$ 1.430» δήλωσε η κ. Σοου-
άρντι.
Οι γονείς του Τζέιμς ανακά-
λυψαν ότι υπήρχε το δάνειο 

μόνο όταν ο γιος τους αθέτησε 
τις πληρωμές του και έφυγε 
από το σπίτι.
«Όλη αυτή η σύμβαση έχει 
σχεδιαστεί για να του πάρει 
το σπίτι του, για να του κλέ-
ψει τη ζωή του» δήλωσε η κ. 
Σοουάρντι.
Το μοτέλ και το παρακείμενο 
σπίτι όπου ζουν οι Σοουάρ-
ντι έχουν υποθηκευτεί στην 
Barclay Finance.
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από τους δι-
κηγόρους της εταιρείας λέει 
ότι ο Τζέιμς Σοουάρντι οφεί-
λει τώρα περισσότερα από 
130.000 δολάρια.
Η έδρα της Barclay Finance, 
που αρνήθηκε να απαντήσει 
στις ερωτήσεις του ABC,  εί-
ναι ένα κινέζικο εστιατόριο 
στο προάστιο Χέρστβιλ του 
Σίδνεϊ.
Στα έγγραφα πελατών, η 
Barclay αναφέρεται ως «εταί-
ρος» της Κοινοπολιτειακής 
Τράπεζας και της Westpac, 
κάτι που αρνήθηκαν και οι 
δύο τράπεζες μέσω εκπροσώ-
πων τους.


